
szocialista optimizmust kompromittálták, ők azok, akik jobban mozogtak az irodalmi élet 
eseményeiben, mint az alkotás járatlan útjain, s akiknek különösen kedvezett a publicisztika 
egészségtelen uralma a szépírói munka felett. S ők azok, akiknek neofita túlbuzgósága csupán 
új formát kapott az agresszív renegátságban. Ha más nem is, az ő hangosságuk, egyre nagyobb 
szerepük s az a szótlanság, amellyel értékesebb írók is tűrték, hogy kétes törekvéseik keve
redjenek az övéikkel," sokakat aggasztott már azokban az években is. — A másik típus lénye
gesen, bensőleg különbözik ettől. Részese az irodalmi fejlődés eltorzulásának, de a szocializmus 
eszményétől, az igazi irodalom felelősségétől csupán távolabb sodródott, el nem szakadt. 
Az ide sorolható költők, írók fejlődésének ezt a szakaszát az önvizsgálat, a vívódás jellemzi. 
Sokan úgy érezték ezekben az években, hogy mögöttük,, fölkérdez az út", s harcukat csak 
önmaguk tudják megvívni. De az önvizsgálat eszmei értékét az dönti el: sikerül-e végig
harcolni a belső harcot, túlfutni a válságon, nem szokta-e meg a magával küzdő költő szeme 
a vívódás homályát úgy, hogy már észre sem veszi a kifelé vezető utat ? Nem „a beteg, 
kórosra duzzadt lelkiismeret, a lélek mérge" sodorta-e az írót a vívódásba ? A költői, írói 
válaszok nem voltak megnyugtatók. Volt, aki az örök kétely életszemléletének tanításával 
igyekezett lezárni vagy állandósítani válságát. Mások kerülők nélkül jutottak el a pesszimiz
mushoz. S ha maradt valami előttük, az az eszme volt, az elvont eszme. Gyenge kapaszkodói 
Hiszen ennek az eszmének, a szocializmus eszméjének éppen az a lényege, hogy nem választ
ható el a megvalósítástól, hogy elsődleges feladatának tartja a harc és győzelem formáinak, 
feltételeinek szervezését, hogy sohasem általában szól a népről, sohasem általában buzdít 
a forradalomra és sohasem általában küzd a demokratizmusért. — Ez a válság talán még 
most sem vezetett el a megnyugváshoz. De a mögötte meghúzódó őszinte emberi érzelem 
még mindig biztató lehet: azt hiszem, igazuk van azoknak, akik továbbra is újrainduló 
szocialista irodalmunk egyik lehetséges támogatóját látják ebben a típusban. 

A közelmúlt magyar irodalmának áttekintése, értékelése roppant nehéz feladat: 
szinte az élveboncoláshoz hasonlítható. Hogy a párt mégis vállalta ezt a feladatot, az — sze
rintem — az irodalom megbecsülése, jelentőségének elismerése. Az irodalom elvi problé
máinak szigorú elemzéséből sokan azt a következtetést vonták le, hogy : megvagyunk irodalom 
nélkül is. A tézisek alapossága, szigora, s a széleskörű vita, meggyőzően bizonyítja az ellen
kezőjét. 

VITA A SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ 1958. ÉVI KIADVÁNYAIRÓL 

Az Intézet kollektívájának a kritikai életben való részvétele terén jelentős állomás volt 
a Szépirodalmi Könyvkiadó egyéves munkásságáról lefolytatott vita. Május 13-án, a Kiadói 
Főigazgatóság rendezésében találkoztak a különféle kiadók szakemberei'és az intézet kutatói. 
A Könyvklubban megrendezett ülésen lehetőség nyílott arra, hogy az 1958-ban, a Szépirodalmi 
Könyvkiadónál megjelent művekről s az általuk felvetett problémákról a recenzióknál nagyobb , 
igényű, nagyobb áttekintésre törekvő referátumok hangozzanak el s kerüljenek megvitatásra, 
éppen a legilletékesebb lektorok között. Köpeczi Béla, a Kiadói Főigazgatóság vezetője meg
nyitójában erre célzott, amikor kifejtette, hogy ez az összejövetel első próbálkozás és kísérlet 
az átfogó igényű kritika megerősítésére és azoknak a módszereknek az elsajátítására, melyekkel 
az irodalomtörténet művelői hathatósabb támogatásban részesíthetik a könyvkiadók 
munkáját. 

A megbeszélés első részében az Intézet munkatársai olvasták fel referátumaikat, melyek 
néhány fő kérdés körül csoportosultak. 

Czine Mihály EL klasszikusok és az irodalmi hagyományok kérdéseiről szólott. Először 
a Magyar Parnasszus-sorozatban megjelent könyveket (Ady, Arany összes verseit, Zrínyi 
Összes műveit, Tóth Árpád összes verseit és műfordításait) említette, mint jó példákat klasz-
szikusaink megismertetésére s ugyancsak dicsérően emlékezett meg az Olcsó Könyvtárban 
megjelent József Attila-válogatásról. „A'Magyar Klasszikusok sorozatában megjelent művek 
is külön örömöt jelentenek az olvasónak : Tolnait, Keményt, Madáchot, Mikest — tehát 
a közelmúltban nem különösebben méltányolt írókat adta közzé, fontos kérdéseket tisztázó 
vagy legalábbis felvető tanulmányokkal.. .• Ha kívánságunk van e sorozatokkal kapcso
latban, az olyan, ami tetézné az olvasók örömét: gyorsítsa meg a Szépirodalmi Kiadó a 
Magyar Klasszikusok kiadását, vegye be Nagy Lajost, Radnótit is; s a sorozat mielőbbi 
befejezése után adja közzé a bevezető tanulmányokat .egybekötve, hogy azok is megszerez
hessék, akiknek a teljes sorozat nincs meg. Hiszen ezek a tanulmányok többnyire színét 
jelentik az utóbbi tíz esztendő irodalomtörténetének s kicsit talán kézikönyvként lehetne 
használni az új irodalomtörténet megjelenéséig." A továbbiakban örömmel üdvözölt több 
irodalomtörténeti érdekességű és értékű más kiadványt: Balázs Béla, Nagy Imre, Szép Ernő, -
Dsida Jenő verseit, Szabó Lőrinc műfordításait, Kaffka Margit novelláit, Juhász Gyula és 
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Kosztolányi Dezső tanulmányait, majd a Kiadó 1958-as munkásságának új vonásait, illetve 
törekvéseit elemezte. Elsőként a proletár forradalmi, általában a forradalmi és demokratikus 
hagyományok erőteljesebb feltárásáról beszélt. Legjelentősebbnek Balázs Béla verseinek 
gyűjteményes kiadását és a Gábor Andor műveiből megjelentetett három kötetet tartja. 
„Szinte érthetetlen, hogy miért csak most került erre sor. A szocialista realizmusról évek óta 
folynak a viták, előzményeit a legkülönbözőbb helyeken kerestük; a magyar forradalmi 
proletárírók műveivel azonban meglehetősen mostohán bánt a könyvkiadás . . . Most, a-
gyűjteményes kiadások megjelenése után minden lelkiismeretnek kötelessége szembenézni 
esetleges előítéleteivel. E gyűjteményes munkák segítségével nemcsak a szocialista realizmus 
proletárforradalmi irodalmi előzményeit ismerhetjük meg, de mód nyílik arra is, hogy meg
rajzoljuk azokat az utakat, amelyeken a legkülönbözőbb helyről elinduló, legkülönbözőbb 
alkatú művészek a szocializmusig jutottak ; lássuk azt az emberi, politikai, művészi több
letet, amelyet éppen a szocialista világnézet adott és szembenézhessünk, azokkal az esetleges 
tévedésekkel is, amelyek művészetük teljesebb kivirágzását egy-egy ponton akadályozták." 
E kérdéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet Karikás Frigyes írásaira, a Korunk körül 
líialakult szocialista eszmeiségű irodalomra (Szilágyi András, Salamon Ernő, Balogh Edgár, 
Brassai Viktor, Korvin Sándor neveit említette meg), s a 30-as évek szocializmus felé tájéko
zódó magyar íróira is, majd Nagy Imre verseinek és Tömörkény novelláinak megjelent kötetei
ről szólott, utóbbinak gondos összeállítását dicsérve. 

Másodszorra a Hét és a Nyugat liberális íróinak kiadásáról beszélt. Üdvözölte a második 
vonalbeli tehetségek újbóli megjelentetését (Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Nagy Endre, Szép 
Ernő), hiszen ebben a hagyományok szélesebb értelmezését fedezhetni fel. Ugyanakkor 
Karinthy Frigyes humoreszkjeiből négy kötetet kiadni luxusnak tart, éppúgy, mint Heltai 
karcolatainak terjedelmes kiadását is, akkor, amikor Kóbor Tamás, Kabos Endre, Szini 
Gyula, Csáth Géza, Szomory Dezső, Kuncz Aladár műveiből is az értékeket közzé kellene tenni. 

Harmadik új tulajdonságnak, illetve törekvésnek az írók'tanulmányainak kiadását 
tartja. Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső „írói irodalomtörténetének" megjelentetése az 
irodalomtörténészek és az olvasóközönség számára egyaránt nyereség. Kosztolányi tanulmá
nyainál „sok vita volt a kötet körül: szerintünk csak részben volt jogosult. Az Utószava 
valóban könnyű magyarázatokat kereső és liberális színezetű, de a jegyzetek alaposak, kritikai 
pontosságúak". Végezetül megemlítette, hogy hasznosnak látszana Ady tanulmányainak 
mielőbbi közzététele is. 

UUs László az ellenforradalom tematikájával foglalkozó műveket elemezte. Megállapí
totta, hogy íróink közül igen sokan átélték és művészetté olvasztották e tragikus megrázkód
tatás élményeit. Dobozy Imre filmjére, Darvas József drámájára, a Tüztánc című antológiára 
célzott, majd a novellairodalomra tért át (Szüreti fürt című antológia, Cseres, Urbán és Geren
csér kötetei), végül a regények közül említett meg néhányat. A legtöbb sikeres kísérlet a 
lírában és a regényirodalomban történt. Ez utóbbiról szólva, bevezetőjének summázataként 
megjegyezte, hogy sajnos „feltűnően hiányoznak a Kiadó által szárnyukra bocsátott művek 
közül olyan írások, amelyek reálisan mutatnák meg azt a megrázkódtatást, ami az értelmiség 
lelkivilágában végbement, vagy akár olyan regények, amelyek a munkásosztály életében, 
soraiban lezajlott események hű krónikái lennének . . . Gerencsér egy-két novellája s Katkó 
regényének néhány utalásán kívül azt hihetnénk, hogy Budapesten misem történt 1956 
őszén ; azt hihetnénk, hogy az ellenforradalom csak falun garázdálkodott." „Bántóan hiányoz
nak olyan művek, amelyek a küzdelemben helytállt kommunista hősöknek állítanának 
.emléket. Amilyen elismerésre méltó, hogy sok írónk a történelmi távlatokra várakozás helyett 
:segítő szándékkal, gyorsan nyúlt az égető témákhoz, annyira nem lehetünk megelégedve 
általában, sem tematikailag, sem művészi színvonal tekintetében az eddig megírt, kiadott 
művekkel." 

Illés László hét művet vett közelebbről szemügyre. Erdős László és Palotai Boris 
regényei (Lelkiismeret, ül. Keserű mandula) lényegében még 1956 előtt születtek, s az 1953-as 
évekből meríti témáját Galabárdi Zoltán regénye is (Papsajt). Ez utóbbi igen olvasmányos 
és sokat í̂ érő alkotás, „jelentősége annál nagyobb, mert a szocialista szándékú szatíra nem 
túl népes családjába tartozik". Kár, hogy a cselekmény bonyolítása alárendelt jelentőségű", 
s így áll elő, hogy „a cselekmény kibontakozásában nagyobb szerepet játszik az írói deklaráció, 
mint a szocializmus 1953—54-ben Lesfán is jelenvolt erőinek a kártevő elemek és a tragi
komikus szektáns hibák feletti megsemmisítő kacagása". Palotai Boris regényének súlyos 
mondanivalója lehetne, „de az ellenforradalom előtti atmoszféra nyomasztó hatása eltorzítja 
az írói látást. . . így a Keserű mandula sokkal inkább az ellenforradalom előtt egyes értelmi
ségiekben kialakult téves szemléletnek, mintsem' történelmi valóságnak a dokumentuma". 
Erdős László Lelkiismerete „teljesen más, pártos aspektusból megírt mű. De az 1956 előtti 
idők bélyegét mégis magán viseli... Az események tragikus ellentmondásai feloldásának 
útja homályosan, íróilag elnagyoltan bontakozik ki és lélektanilag semmi sem indokolja, 
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hogy Petráknak miért kell a pozitív kibontakozás után lelki válságba kerülnie. Erdős azért 
járat értelmetlenül kálváriát hősével, mert az író maga nem tudott megbirkózni azzal a 
bonyolult kérdéssel, hogy hősei miért is váltak üldözöttekké, s hogy miképpen lett volna 
lehetséges, hogy becsületes kommunisták világos-an lássanak és mindent értően dolgozhassanak 
azokban a nehéz években." Ezek után Illés László az ellenforradalom létrejöttében szerepet 
játszó jelenségekről szóló írásoktól az 1956 nyarát és őszét tárgyaló művekhez fordult. Urbán 
Ernő Forgószél című kötetében a haladás és a reakció erőinek falusi összecsapását mutatja 
be s ennek tálán legjobb képviselője — minden riporteri gyorsaság ellenére is — a. Kutya
szorító című írás. „Ha Urbán politikai tisztánlátásával, éles megfigyelőképességével, gazdag 
tapasztalataival nyugalmasabban hömpölygő epika írásához lát, egyike lehet azon íróinknak, 
akiktől legtöbb reménnyel várhatunk e nehéz hetek és hónapok történelmét ábrázoló nagy 
regényt. Hasonlóképpen örvendetes írás a fiatal Gerencsér Miklós kisregénye, az Ember a 
mezsgyén is . . . Felszabadulás utáni parasztábrázoló prózánk legjobb hagyományaihoz nyúl 
vissza", s könyve ,,a szocialista realizmus örvendetes eredménye. Kevesebb jót mondhatunk 
Katkó István : Félszívű apostolok c. regényéről". „A jelentős célkitűzés és kitűnő íráskészség 
ellenére lényegében sikertelen vállalkozás, mert meg nem nevezett problémákat akar irreális 
utakon és módon megoldani. Katkó regénye a realizmus fölényének negatív előjelű bizonyí
téka." Végezetül javasolta, hogy a Kiadó kezdeményezze és támogassa olyan műveik létre
jöttét, amelyek összhatásukban teljesebbé teszik az ellenforradalom által felvetett problémák 
irodalmi tükörképét. 

K. Nagy Magda élő íróink több prózai alkotását vizsgálta meg: Szabó Pál, Keszi 
Imre, Goda Gábor, Tamási Áron, Lengyel József, Sziráky Judit könyveit s a Szüreti fürt 
novelláit, s örömmel állapította meg, hogy a Szépirodalmi Kiadó ezeknek a műveknek a 
közzétételével is szélesítette az egyre jobban kibontakozó irodalmi életet. A fent említett 
öt író jelentős új mondanivalóval lépett 1958-ban a közönség elé, s a Szüreti fürt negyven 
írója is a valóságot közelíti meg. „Érdekes megfigyelni, hogy az.' ellenforradalom előtti évek 
kapkodó, válságos világnézeti deformáltságáyal alig találkozunk. Higgadtabb, okosabb 
alapról szemlélik és ábrázolják íróink a világot. Nagyon fontos dolog, hogy a szocialista realista 
irodalom követelése nem jár együtt kizárólag a napi politikai élet azon melegében való ábrá
zolásának követelésével. Belefér a nagyobb távlat, mind előre, mind évtizedekkel hátrább 
való keresése életünk problémáinak." Minden azonban úgy történik, hogy ezzel éppen a jelen 
kérdéseire akarnak választ adni. „A mi 58-as irodalmunkra egyáltalán nem jellemző a múltba 
menekülés, mint ahogy igen sok nyugati országban, sőt Jugoszláviában is a jelen ábrázolása 
elől mind távolabbi és távolabbi tájakra szorulnak." 

Szabó Pál önéletrajzának negyedik kötete sokkal bonyolultabb és mégis letisztultabb 
mű, mint a megelőzők voltak. „A Nyugtalan élet 58-ban kiadott kötete nem tartalmaz a 
nemzetiségi kérdésben homályos teóriákat, hanem éppen ellenkezőleg, lírai szép rajzát adja 
a román és magyar nép közös sorsának." Néhány esetben azonban mai állásfoglalását és 
nézeteit vetíti vissza a felszabadulás előtti időkbe s így művében egyenetlenségek támadnak 
hangulatilag is. „Művészileg az önéletrajz legszebb, világnézetileg is legtisztább része a negyedük 
kötet első fele, amelyben párjának kiválasztásáról ír. Goda Gábor szatíráiban (melyek 
A planétás ember és a többiek címen jelentek meg) jórészt a Horthy-korszak antifasiszta, 
antikapitalista bírálatát találjuk. „A furcsa, groteszk, márő szellemességgel megírt szatírák 
haladó polgári szemmel meglátott észellenességek bírálatai", de a megírásuk utáni években 
nem jelenhettek meg. Azonban a rendszer elleni tiltakozást „rendkívül elvontan és túlságosan 
csak intellektuális síkon" gyakorolja néhány alkotás, „önmaga is foglya a polgárság céltalan 
lázadozásának" még. A fogyatékosságok ellenére is értékes része közelmúltunk irodalmának. 
Nem volt szerencsés a külön kötetet is elfoglaló Planétás embert a harmincas években született 
írásokhoz kapcsolni, mert négy-öt évvel ezelőtt meglevő hibák pellengérezésében kevésbé 
meggyőző s gúnyolódása nem mindig indokolt. Lengyel József Prenn Ferenc hányatott 
életé-ben biztos kézzel nyúlt a Tanácsköztársaság korának megfestéséhez, történelmi pika-
reszk-regényével. „Nagyon tanulságos, hogy a mese könnyedsége, izgalma nem tette felüle-, 
tessé az írói árbázolást és gondos jellemrajz egészíti ki a világnézetében marxista, ábrázolás
módjában szocialista realizmusra törekvő művet. Keszi Imre Elysium című regényében a 
Horthy-korszak huszonöt évének jó rajzát adja, „gondosan felépített cselekményű, lélek
tanilag is finom munka". „Igaz és megrázó ez a regény, éppen azért jobban számon kellett 
volna kérni az írótól a környezetet, a történelmi légkört, a politikai levegőt... Az élettel 
való kontaktus hiánya néha egészen zavaróan hat s a regénynek túlságosan laboratóriumi 
légkört ad." Sziráky Judit Orkán című elbeszéléskötete „méltó folytatója Krúdy, Kaffka 
finomművű művészetének . . . impresszionizmusa és kitűnő lélektani érzéke külön színnel 
gazdagítja élő irodalmunkat. Tamási Áron összegyűjtött novellái (az Elvadult paradicsom 
és a Világ és holdvilág c. kötetekben) mellől hiányzik az előszó, nem úgy, mint a korábbi 
kiadásokból. S az előszóra elsősorban a novellák egy részének problematikussága miatt lett 
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volna szükség, egyes novellák ugyanis misztikus nacionalista érzelmekkel színezettek. Fontos 
lett volna az író pályaképének bemutatása azért is, mert az utóbbi évtized mélyen emberi, 
humánus korszakára iá felhívhatta volna a figyelmet. Végezetül a Szüreti /űriről szólott. 
E kétkötetes válogatásnak az az érdeme, hogy „igen sok írót szólaltatott meg . . . s a valóság 
megközelítésének számtalan útját felcsillantja". A gyűjtemény tematikai elemzése után 
hiányolta, hogy egyre kevesedik a munkásság és a parasztság életéről szóló írás. 

Szauder József három verseskötetről:. Szécsi Margit: Páva a tűzfalon, Szabó Magda : 
Neszek és Györe Imre : Zuhogj csak ár című gyűjteményeiről beszélt, igen nagy érdeklődés 
közepette. „Szécsi Margit szép kötetének költői világát a káprázat és eszmélet közti vergő
déssel lehetne jellemezni; ha tehát még túlnyomónak érzik is benne az a „népies szürrealiz
mus", mely — József Attila költészetének egy rétegéből merítve — dalszerűséget és mitikus 
víziókat olvaszt egybe magas hőfokon, nyugtalanul, van ennek a fantasztikumba burkolódzó 
világnak is szemléleti valósága, ami szinte „áttűnik"'a mindenkori transzfiguráción. Költői 
hitelű tehát e líra, mert „kis világa" fölött a felismert, de még dédelgetett káprázat s a vágyott 
eszmélet közti feszültségből robban ki; de a költő nem képes még önmaga (vágyai, emlékei) 

, távlatát valamiképp az olvasó (közösség) szempontjával összeegyeztetni, ezért nem is „szer
keszti" a verset, szaggatott-meredek romantikus vibrálássá lesz az; a tárgyias, gondolati 
költészet idegen tőle, s még személyekhez szóló verseit is frázisokkal rontja el: a személyes-

• ségnek még nem azzal az öntudatával s távlataival lép fel, amely a nagy költészet felé vezethet. 
Ügy tetszik, határaihoz érkezett ez a szemlélet, új stílust már nem teremthet, csak a szem
lélet, a koncepció változásával. 

Szabó Magda élményvilága sem gazdagabb, de a szembenézés vele, költői formálása 
annál gazdagabb, összetettebb, fölényesebb. Az egyéni létet, felfelősséget bomlasztó ember-
telenség elleni görcsös védekezés, majd a „Vissza az emberig" oldódása, megkönnyebbülése 
egy oly stilisztikai fejlődéssel párhuzamos, melynek kezdetén a szentenciás tömörség mind--
untalan tömörködésbe csapott át, konstrukciót, mesterkedest hozott magával (elárulva a 
lírai gondolat erőtlenségét is), míg verse most — egy József Attila-i s babitsi, kosztolányis-
szakaszon át megerősödve — szépen ível, gazdag hangszereléssel, az érzelem meg nem szakadó, 
oldott áramával. Példája a remek Szigliget (mely már meg is haladja Kosztolányi s Babits-
iskoláját) vagy a Szörnyeteg (az önmagával szemben elfoglalt, érzelmileg is erősen színező 
távlatnak kitüntetésével), vagy a Pocsolya. E lassú, de biztos fejlődés után az olvasó nagy 
versek sorozatát meri remélni Szabó Magdától. 

Györe Imre fejlettségében Szécsi és Szabó között áll. Hogy makacsul és tudatosan 
követi József Attilát, nem feltétlenül gyöngeség jele. Az Aggódó, éjféli vers bravúros József 
Attila idézése egyben a hűség éneke is, a kontinuitást erősítve az elbátortalanodáskor is. 
Ilyen szándékos irodalmi alkalmazkodás van pl. a Ballada egy asszonyról-ban is. E komoly 
formai igénye, a nehéz feladatok vállalása éppen őnála, a politikai költőnél esik súlyosan 
latba. Győrét máris jelentős költővé tette a politikai költészetét jellemző, tápláló, differenciált 
érzésvilág — ért a tárgyias lírához is, forma és tárgy kínzó feszültségéből áradó agitációhoz, 
de főleg a sokhangú vallomáshoz, amilyen 1956 rettenetes idejét a komorság alatt is sokféle 
hangmenben tükröző lírája. Pontatlanság, erőtlenség, néhol stíluszavar olyan itt-ott még 
felötlő hibái, melyeket éppen feltűnő igényességével fog leküzdeni. Legjelesebb versei a 
„korális", variálva ismétlő formájú, népies dikciójú típusban s az önszemlélet, számadás 
tárgyszerűbb típusában készültek, úgy lehet, ezek irányába gyűlik össze költői energiája, 
gazdagodnak tovább formái. 

Kispéter András néhány prózai műről mondotta el megjegyzéseit. A szocialista esz
meiség szempontjából elsősorban Móricz Virág : Pókháló és Gergely Mihály: Józsáék című 
regényeit emelte ki: az előbbi a régi értelmiség, az utóbbi pedig a munkásság soraiból felnövő 
új értelmiség problémáit vizsgálja. Vidor Miklós Idegenek című regényében már kevésbé 
sikerült szerves egységbe fogni a cselekmény szálait és „bizonyos kiforratlanság érzik az író 
stílusán is, a sokszor már keresetten összeválogatott képek, jelzők valamiféle stílromantikára 
emlékeztetnek". Gergely Sándor Pereg a dob című regénye „már inkább mint kordokumentum 
érdekes". „Van benne valamiféle hősi romantika, amely sokkal inkább az akkori szovjet 
életre jellemző, mint a hazaira és. a regény egyes részei azt mutatják, hogy Gergely a húszas 
évek elejének benyomásait, amit maga is átélt, transzponálja át egy évtizeddel későbbre. 
Természetesen mindez nem változtat azon, hogy a könyv alapvető mondanivalója igaz. Sásdi. 
Sándor.könyve, az Árnyék, „inkább mint lektűr, érdekes olvasmány érdemel figyelmet". 

Végezetül a távollevő Somogyi Sándor hozzászólását olvasták fel a Magyar Századok-
sorozat két kötetéről (Pulszky Ferenc Életem és korom, valamint Teleki Sándor Emlékezései). 
Somogyi Sándor alapos filológiai megjegyzései után mindkét kiadványról az elismerés hangján, 
nyilatkozott s irodalomtörténeti szempontból igen hasznosnak nevezte őket. 

Szünet után elsőnek Illés Endre válaszolt a Kiadó dolgozóinak nevében s bár néhány 
tétellel vitába szállt, az elhangzottakat lényegében helyesnek ítélte s örömmel állapította 
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meg, hogy a referátumok nagy segítséget jelentenek majd a következő évek kiadóiAiunká-
jában. Bóka László a-vita megszervezésének néhány technikai hibájáról szólott, majcf néhány 
érintett kérdésben vitába szállt az előadókkal. Felszólalt a Fővárosi Szabó Ervin kbnyvtár 
egy dolgozója is, aki az olvasók néhány kérését továbbította s néhány adalékkal járult hozzá 
•az 1958-ban megjelent művek utóéletéhez. Sőtér István zárószavában összegezte a vita ered
ményeit s elsősorban azt kutatta, milyen lehetőségek nyílnak a megbeszéléseken túl az 
irodalomtörténészek és a könyvkiadók szorosabb együttműködésére. A találkozóról magáról 
pedig megállapította, hogy az eredményesnek és hasznosnak bizonyult s az elkövetkező 
években is — már nem több rész-referátum, hanem egyetlen összefoglaló, értékelő s már 
korábban hozzáférhető tanulmány alapján — megrendezésre kerül az irodalomtörténészek 
és kiadói szakemberek tanácskozása. 

Sz. Gy. 

VITA AZ IRODALOMTÖRTÉNETÍRÁS POZITIVISTA IRÁNYÁRÓL 

Az Intézet 1959. február 16-án vitaülésen foglalkozott a pozitivizmus kérdésével. 
Ezzel kezdetét vette az a vitasorozat, melynek keretében az Intézet az irodaiomtörténetirás 
•különböző irányzataival, illetve ideológiai problémáival kíván foglalkozni.Az ülést Sőtérhíván 
igazgató nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy bár irodalomtörténetírásunk pozitivista korszaka 
már lezárult, a pozitivizmus bizonyos jelenségei még ma is élnek és károsan, fékezően hatnak 
a marxista irodalomtudomány fejlődésére. A vitaindító referátumot Horváth Károly tartotta. 
Részletesen foglalkozott a pozitivista filozófia és irodalomtörténet európai kialakulásával és 
fejlődésével, majd vázolta a magyar irodalomtudomány pozitivista irányának történetét. 
Ennek során ismertette és bírálta a pozitivizmus elméleteit és módszereit, s megvilágította 
a pozitivizmus és a filológiai kutatás egymáshoz való viszonyát.1 Az előadást követő vitában 
a hozzászólók főként a pozitivizmusnak a magyar irodalomtörténetírásban betöltött szerepével 
"foglalkoztak és számos ponton kiegészítették Horváth Károly tanulmányának megállapításait. 
A vita menetét az alábbiakban ismertetjük. 

Az első hozzászóló, Hopp Lajos a pozitivizmus tudományos színvonalú bírálatának 
szükségességét hangsúlyozta, s részletesen kitért arra, hogy miért csak a marxista irodalom
történetírás képes ennek elvégzésére. A tudományos vizsgálódás lehetőségeit, határait és 
eredményeit filozófiai alapjuk különbözősége szabja meg, melyet az agnoszticizmusnak és á 
materializmus ismeretelméletének gyökeres ellentéte képez. Ez azonban nem zárja ki, hogy 
a pozitivista filozófia módszertani elveinek a filozófiával történt találkozása ne hozott volna 
a szaktudomány számára a korábbi fejlődési tendenciákhoz képest eredményeket. Az elő
adásban rövidre fogott irodalomtörténeti háttér vázlatos kiegészítésével, Villemain, Sainte-
Beuve stb. munkásságának idevágó jellemzésével igazolni próbálta, hogy a korai irodalom
tudomány természetes fejlődése önmagában is szükségessé tette a kutatásnak a tényeken 
alapuló kritikai vizsgálódási módszerre való irányulását. 

Vargha Kálmán a pozitivizmus és a szépirodalom viszonyának kérdését vetette fel. 
Nem kerülhető ki annak vizsgálata, hogy a pozitivista filozófiához kapcsolódó irodalom
történet, esztétika és kritika milyen összefüggésben van a szintén pozitivista elveket valló 
naturalista szépirodalommal. A századforduló idején érvényesülő pozitivista hatások elemzése 
még sok figyelmet érdemel. Tisztázni kellene, miként érvényesül a pozitivista gondolkodás a 
magyar tudományos életben. Többek között hivatkozott Haraszti Gyulára, Pékár Károlyra, 
Ballagi Mórra és a szabadelvű bibliakritikus irányzatra, az Urániára, a Nyugat nemzedékére, 
Babitsra, Szerb Antalra stb. Felhívta a figyelmet a XX. század első két évtizedének magyar 
regényírásában főleg Török Gyula, Móricz, Kaffka regényeiben észlelhető, sőt döntő szerepet 
játszó környezet-mitológiára. Ha nem is a Taine-féle teória közvetlen hatásáról van szó, 
számolni lehet az előtérbe kerülő miliő-fogalom sajátos metamorfózisával. 

Szabolcsi Miklós megállapította, hogy a magyar pozitivizmus konzervatív ága, mely 
a taine-i tényezőkből a nemzetit egyoldalúan emelte ki, nem a két világháború között vált 
reakcióssá, hanem már a század tízes éveiben. A magyar pozitivizmus egyrészt az eléggé 
•gyenge polgári radikalizmusnak lett az ideológiája, másrészt egyre határozottabban a magyar 
uralkodó osztályok, a konzervatív vezető értelmiség hivatalos ideológiájának része lett. (Példa
képpen a Huszadik Század és az Irodalomtörténet c. folyóiratokra hivatkozott.) Ezután azt 
vizsgálta, vannak-e a pozitivizmusnak nyomai mai irodalomtörténeti életünkben. Utalt a 
szintézis és az adatfeltárás harmonikus egység'ének, a szintézisbe illeszthető részfeladatok, 

1 Horváth Károly tanulmányát folyóiratunk e számában közöljük. 
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adatközlések helyes kiválasztásának szükségességére, az irodalomtörténeti magatartás világ
nézeti fontosságára,valamint az olyan téves nézetekre, melyek a mai kritikai szöveg- és adat
feltáró munkát valamilyen fajta pozitivizmusnak tekintik. 

Somogyi Sándor kifejtette, hogy azok az .eszmék, melyeket a pozitivizmus foglalt össze, 
nem voltak teljesen újak és ismeretlenek. Az egyes gondolatok részben az előző filozófiai, 
irodalomtörténeti és irodalmi irányzatokban is megtalálhatók s így a talaj elő volt készítve. 
Ennek kapcsán részletesen foglalkozott a hazai pozitivista esztétika egyik érdemtelenül 
mellőzött előfutárának, Brassaí Samunak munkásságával. 

Nagy Péter a szellemtörténet és á pozitivizmus viszonyával, s az előbbinek a pozitiviz
mussal szembeni szenvedélyes, de következetlen bírálatával foglalkozott, és egyúttal kiemelte, 
a marxista irodaíomtörténetírás fölényét mindkét irányzattal szemben. Fontos feladatként 
jelölte meg a tudományos és filozófiai pozitivizmus, valamint az irodalmi naturalizmus és a 
képzőművészeti impresszionizmus összefüggéseinek kiderítését. 

Varga Imre a kuruc költészet kutatásának problémáján keresztül világította meg a 
pozitivisták munkásságának néhány vonását. Arra a megállapításra jutott, hogy csak kis 
mértékben végezték el a történeti és irodalomtörténeti forrásgyűjtés és publikálás munkáját. 
Jórészük nacionalista szemlélete miatt, a tények és adatok ellenére sem tudott megszabadulni 
a Thaly teremtette kuruc romantikától. E költészeti termékek társadalmi mondanivalóját 
pedig egyáltalán nem vizsgálták. 

Rejtő István a XIX. század utolsó évtizedeinek és a század elejének magyar pozitivista 
irodalomtörténetírásához fűzött megjegyzéseket és kiegészítéseket. A francia és német pozi
tivista irányzat hazai követőire jellemző a filozófiai alapvetéstől való elzárkózás, és a technikai 
jellegű részletek előtérbe helyezése. Riedl talán kivétel, de Péterfy is ide sorolandó. Választ 
próbált adni arra a kérdésre, miért támadta olyan élésen a korabeli magyar pozitivista irodalom
történetírás és kritika a közismerten taine-i alapokról elinduló Zolát. Részletesen foglalkozott 
a túlsúlyba került német pozitivista iskolával és hazai követőivel. Különösen Heinrich 
tevékenységét jellemezte, kiemelve hatását és gátló szerepét a későbbi fejlődés szempontjából. 
Heinrich nevéhez fűződik a pozitivista kutatási irány teljes leszűkítése ; tanítványainak 
többsége az ő módszerét és felfogását követte. Ebben nem kevés szerepe volt hatalmi 
pozíciójának. 

Klaniczay Tibor részletesen kitért a pozitivizmus szó használatával kapcsolatos értelem-
zavarra és rámutatott a téves fogalomhasználat tényleges okaira. A történeti problémák 
terén kissé hiányolta a referátumból a két világháború közötti pozitivista nemzedék bővebb 
taglalását. Az ide kapcsolódó hozzászólások után még további kiegészítéseket tett, jellemezve 
Császár Elemér, Pintér, Alszeghy, György Lajos, Gálos stb. tevékenységét. A pozitivizmus 
negatív oldalainak megmutatására e nemzedék munkássága fokozottan alkalmas (pl. a 
történetietlenség, az abszolút tekintélyi elv, elavult filológia, reakciós politikai szempontok stb,.). 
Ami a pozitivizmusnak mint történeti iránynak továbbélését illeti — mondotta —, a maga 
valóságos nyílt formájában már nem élő jelenség, de az időnként felbukkanó agnoszticizmus-
ban és történetietlenségben még kísért a hatása. Indirekt módon, a lényeges kérdések vizs
gálata alóli kitérésben, még mint tendencia ma is jelen van és ezért nem veszélytelen a tudo
mányos kutatás szempontjából. Ezután a filológiai munka új módszereivel s a filológiának 
a marxista irodalomtudomány keretében való új fellendülésével foglalkozott. Állást foglalt 
a pozitivizmus és a filológiai munka azonosítása, dl. a két fogalom összekeverése ellen, mivel 
a pozitivizmus mint történeti irányzat a maga korában sokkal több volt, mint filológia, de 
másrészt a filológia megelőzte és túl is élte a pozitivizmust. A filológiára ma is szükség van, 
de marxista filológiára, a pozitivizmusnak és maradványainak viszont már semmiféle lét
jogosultsága nem lehet. 

Sziklay László a pozitivizmus és a nacionalizmus összefüggéseit. magyar—szlovák 
viszonylalban világította meg. Többek között Jaroslav Vlcek szlovák irodalomtörténeti 
kézikönyvét és Ludoyít V. Rizner bibliográfiai munkáját jellemezte, a század elején pedig 
Pavel Bújnák és Frahtisek Votruba működésére hivatkozott. 

Kemény G. Qábor nem tartotta az előadás által teljesén megoldottnak a magyar pozi
tivizmus társadalmi-történeti megalapozását, mert ezen belül nem rajzolódott ki eléggé szem
léletesen a magyar pozitivizmus szerepe a nacionalizmus hazai századvégi retrográd fejlődé
sében. A pozitivista áramlatok hazai befogadása sajátos körülmények között történt, s a 
magyar pozitivizmus fejlődésében vannak olyan fajta egyenetlenségek, melyek a nyugati 
polgári fejlődés következtében pl. francia vagy angol vonatkozásban nem találhatók. 

Komlós Aladár nem tartotta meggyőzőnek Horváth ama véleményét, hogy Bodnár 
Zsigmond pozitivista. Szerinte inkább szellemtörténésznek nevezhető. Az előadás nem győzte 
meg arról .sem, hogy Taine módszere pozitivista. Pusztán egy természettudományos módszer 
elismerése és érvényesítése az irodalomtörténetírásban még nem teszi azt a módszert poziti-. 
vistává. Helyesebb volna úgy eljárni, hogy volt a XIX. században a tudomány szellemének, 
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eredményeinek bűvöletében álló irány, amelynek egyik iránya a pozitivizmus, a másik ez a 
taine-i stb. irányzat. 

Horváth Károly a hozzászólásokra adott válaszában elsősorban a vitás pontokkal 
és az előadást kiegészítő, újonnan felvetett problémákkal foglalkozott. Válaszolt a Szabolcsi, 
Nagy Péter, Klaniczay, Komlós stb. által érintett kérdésekre, részletesen kitért a XX. századi 
irodalomtörténetírás helyzetére, a naturalizmus, a nacionalizmus és a pozitivizmus össze
függéseire. 

A vita zárszavában Sőtér István mint fontos eredményt emelte ki a pozitivizmus és a 
filológia összefüggésével kapcsolatos kérdések sokoldalú megvilágítását, melynek során 
elvileg és történetileg egyaránt bebizonyosodott, hogy mennyire tévés a filológiai munkának 
a pozitivizmushoz tartozó jelenségként való lenézése. Ugyanakkor megállapította, hogy sem 
az előadás, sem a vita nem foglalkozott elég alaposan a magyar pozitivista irodalomtörténet
írás XX. századi fejlődésével, s főként a pozitivizmus mai továbbélésének kérdésével. Rámu
tatott arra is, hogy több hozzászólásban bizonyos fogalomzavar és a múlt századi filozófia, 
valamint tudományos irányok nem kellő ismerete volt megfigyelhető. így történhetett, hogy 
többen a pozitivizmushoz soroltak olyan szerzőket, akiknek ahhoz semmi közük, vagy pedig 
ez irány jellegzetes képviselőiről kétségbe vonták, hogy pozitivisták. Figyelmeztetett végül 
arra, hogy az irodalomtudomány elvi kérdéseivel kapcsolatos további vitákban a tudomány
történeti előzmények részletes megvilágítása mellett, jobban középpontba kell majd állítani 
az ideológiailag legfontosabb kérdéseket. 

i H. L. 

ADY-DOKUMENTUMOK GYŰJTÉSE 

_ Már az „Ady-Múzeum" megindulása idején, 1924-ben arról panaszkodtak a szerkesztők, 
"ogy az Adyra vonatkozó dokumentumok forrásai „mintha bedugultak volna ; nem is vékony 
erekben szivárognak, csak apró csöppekben". És 35 év múlva még mindig nemcsak hogy nem 
dugultak be teljesen ezek a források, hanem szinte, elemi, erővel zúdulnak a gyűjtőre, sok 
érdekes és értékes adatot, adalékot dobva felszínre. Az Intézet dokumentumsorozat^, az 
„Űj Magyar Múzeum" szerkesztőinek felhívására olyan tömegben gyűlnek össze az Adyra 
vonatkozó emlékezések, hogy Kovalovszky Miklósnak gondos és fáradságos szerkesztői mun
kával kell ebből az anyaghalmazból mintegy 80—100 ívnyit kiválogatnia az „Űj Magyar 
Múzeum" kiadványa számára. Az emlékezések összegyűjtésén kívül nagy apparátussal 
indította meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az. Irodalomtörténeti Intézet Ady-
bizottsága az Ady napjaira vonatkozó biográfiai adatgyűjtést is, Hegedűs Nándor szerkesz
tésével. Ady műveinek bibliográfiai feldolgozása befejezéséhez közeledik. A bibliográfia 
összeállítói: Orosz László és Vitályos László most az Adyra vonatkozó művek feldolgozását 
kezdik meg. . . . . . . 

Az Ady Bizottság felhívására érdekés és értékes dokumentumokra hívták fel figyel
münket. Ezek lefényképezése, megvásárlása, illetve feldolgozása folyamatosan történik. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a következő Ady-dokumentumokról kaptunk hírt: 

Ady levele Magas Emilhez 1912. XII. 28. kelettel. 
Ady két levele Tabéry Gézához 1915. XI. 17. és 1914. kelettel. 
Ady levele Gerő Ödönhöz 1910. kelettel. 
Számos Ady-levél Márffy Ödön birtokában. 
Két Ady-levél Landtné Ady Mária birtokában. 
Ady levele Rafael Viktorné sz. Mányoky Vilmához. 
Ady levele Guba Pál nagykárolyi tanárhoz zilahi gimnazista korából. 
Különféle Ady-iratok Godányi Tiborné, Ady Olga birtokában. 

Ady-levél- és lev. lap-másolat Molter Károlyhoz. 
A következő kéziratokat sikerült regisztrálnunk: 
A „Hét krajcárról" szóló cikk Gellért Oszkár birtokában. 
A forradalmár Petőfi Gellért Oszkár birtokában. 
Goga Oktávián vádjai Gellért Oszkár birtokában. 
16 Ady-vers Gellért Oszkár birtokában. 
Én jó hiszekegyem Gelejiné dr. Gerő Zsófia birtokában. 
A sár dicsérete Révész Antalné birtokában. 
Áldozás piros kedvvel dr. Heinrich János birtokában. 
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Előkerült A minden titkok versei Lédának dedikált példánya a következő dedikációval: 
„Adélnak sohasem lankadható emlékezéssel s halálomig növő szeretettel Ady Bpest 1911. 
január elején." 

Rendkívül érdekes emlékkönyveket hoztak be az Ady-bizottságnak, melyek már az 
Akadémia kézirattárának tulajdonában vannak. Az egyik Ady zilahi diáktársának, Tötös 
Györgynek emlékkönyve, melybe Ady mellett a többi osztálytársak és Ady Lajos is jegyzett 
emléksorokat. Ady megemlékezése így hangzik; „A barátság és szeretet A két legszebb 
érzemény. Irántad kedves barátom Mind a kettőt érzem én! Zilah 1894. okt. 7. Ady Endre 
VII. o. tanuló". A másik emlékkönyv Brüll Berta kalapszalonjának egyik kalaposlányáé 
volt, melybe Ady a nagyrészt német és francia bejegyzések mellett A magyar ugaron német 
fordításának utolsó szakaszát írta be dátum nélkül. Az emlékkönyv érdekessége még, hogy 
később, 1931-ben Csinszka saját versét jegyezte bele. 

A gyűjtés még nem zárult le, s fentiek közlésével csupán ösztönözni kívántuk azokat, 
akiknek birtokában további Ady-dokumentumok vannak. 

V. E. 

INTÉZETI HÍREK 

(1959. január 1—október 31.) 

Január 13-án rendezte meg a Magyar Tu
dományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudo
mányi Osztálya és a Tudományos Minősítő 
Bizottság Pirnát Antal „Az erdélyi szent
háromságtagadók ideológiája az 1570-es évek
ben" c. kandidátusi disszertációjának vitáját. 
Az értekezés opponensei Klaniczay Tibor, 
az irodalomtudomány doktora és Bán Imre, 
az irodalomtudomány kandidátusa voltak. 

A bíráló bizottság egyhangúlag javasolta, 
hogy a megvédett értekezés alapján a Tudo
mányos Minősítő Bizottság Pirnát Antalnak 
az irodalomtudomány kandidátusa fokozatot 
adja meg. —r Az értekezés egy fejezete a 
Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai 
és Szociológiai Intézetének egyik kiadványá
ban, az egész értekezés pedig az Intézet ki
adásában német nyelven fog megjelenni. 

* 

A Slovenské Pohlady (1958., 98—116. 1.) 
közli Vargha Kálmán intézeti munkatárs ta
nulmányát Cesty Zsigmonda Móricza po 
Ceskoslovensku címen. 

Az Intézet XX. századi osztálya január 
14-én és február 4-én a mai magyar irodalom 
egy-egy antológiáját vitatta meg. A Tűztánc 
című lírai antológiát Szabolcsi Miklós ismer
tette. Elemzésében kitért mind a fiatal köl
tőket foglalkoztató világnézeti-erkölcsi kér
désekre, mind pedig a különféle s nagy érdek
lődést kiváltó formai kísérletekre. A vitában 
sikerült megnyugtató módon szétválasztani 
a köteten belül fellelhető stílusirányzatokat 
s generációkat is, feltárni a néhány esetben 
megmutaíkozó (s a kötet összhatását zavaró) 

kispolgári megnyilatkozásokat s azokat az 
eredményeket is, amelyeket a fiatal költők 
jórésze- — éppen a formai igényesség és a 
korszerűség összekapcsolásával — biztatóan 
elért. (Szabolcsi Miklós bírálata megjelent az 
Élet és Irodalom 1959. január 16. számában.) 
A Szüreti fürt címen, Bodnár György váloga
tásában megjelent kétkötetes novellagyűjte
ményről Diószegi András referátuma alapján 
kezdődött még a vita. Az osztály tagjai 
mind a tematika, mind pedig a különféle 
stílusirányzatok elemzése révén voltaképpen 
az egész mai elbeszélő-irodalmat tekintették 
át. Különösen a prózai hagyományok és a 
fiatal írók témaválasztásának kérdéseivel 
kapcsolatosan hangzottak el értékes hozzá
szólások. 

* 

Az Intézet Bibliográfiai Osztályának mun
katársa, Szabó György, 1959 januárja öta 
intézeti munkája mellett részt vesz az Élet 
és Irodalom c. hetilap szerkesztésében és ott 
a prózai rovat ügyeit intézi. Ezzel tovább 
erősödött az Intézet és az irodalmi folyó
iratok kapcsolata. 

* 

Február, hó 11-én az Intézet XX. századi 
osztálya megbeszélésre hívta össze a proletár
irodalom kiemelkedő résztvevőit, hogy velük 
a tudományos kutatás rendszeres megindítá
sához szükséges együttműködés kérdését 
megbeszélje. Az értekezleten számos kiváló ' 
író, valamint a Párttörténeti Intézet kép
viselői jelentek meg. A vita eredményekép
pen több határozat született; többek kö
zött : egyes emlékezések kiadásáról, az 
Országgyűlési Könyvtár, a Párttörténeti 
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